
Programma   
week 5 en week 6 

Ouderkamer   
 
 
Het programma voor de komende weken ziet er als volgt uit:  
 
 
Dinsdag 30 januari  8.45 uur – 10.15 uur  

Informatie over sporten en bewegen bij Solid Health. 
 

 Solid Health bevindt zich in de Drieburcht 

 De informatie wordt gegeven door  
Heidy en Nadia.  

 Zij vertellen over de diverse mogelijkheden om te 
sporten. 

 Ook gaan we tijdens deze les zelf bewegen. 
  

 

 

 

 

Dinsdag 6 februari 8.45 uur – 10.15 uur  
 
Stichting Leergeld geeft informatie 
 

 Stichting Leergeld geeft informatie in de Ouderkamer 

 Leergeld Tilburg is een vrijwilligersorganisatie, die zich richt op kinderen tussen de 4 
en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. 

 Leergeld wil deze kinderen mee laten doen aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten’ 

 Dit doet Leergeld door materiële of financiële 
ondersteuning te bieden. 

 Wanneer komt u in aanmerking voor een 
vergoeding via Stichting Leergeld? 

 Welke hulp kan door Stichting Leergeld 
geboden worden? 

 

 

 

 

 

 

 



De wijkraad bezoekt de Ouderkamers in de wijk Stokhasselt 

Op dinsdag 9 januari en donderdag 11 januari bracht de wijkraad een bezoek aan de 

Ouderkamers in de wijk Stokhasselt. Ook Monique Knapen, omgevingsmanager van 

Tilburg Noord was hierbij aanwezig. 

De wijkraad wil graag aan de wijkbewoners uitleg geven over 

de nieuwe ontwikkelingen in de wijk en juist met de 

wijkbewoners in gesprek om te horen hoe zij denken over de 

wijk waarin ze wonen.  

Zijn er zaken die aandacht vragen? Wat gaat goed in de wijk 

en wat kan juist beter.  

Veel onderwerpen komen aan bod. Er wordt gesproken over de 

veiligheid in de wijk, het onderwijs, de wijkvoorzieningen, 

sociale omstandigheden, de medische zorg, de huisvesting, 

voorzieningen voor de kinderen, sporten, werkgelegenheid.  

Alle door de ouders genoemde punten zijn door de wijkraad genoteerd en deze worden 

na de diverse bezoeken aan de andere instellingen en organisaties gebundeld, zodat een 

duidelijk beeld van de wijk ontstaat.  

De meerderheid van de ouders gaf aan dat ze graag in Tilburg Noord wonen en juist 

door de Ouderkamers elkaar goed kennen en zich thuis voelen in de wijk. 

 

Op de koffie bij het Voortgezet Onderwijs 

Op dinsdag 16 januari brachten ouders van alle Ouderkamers 

in Tilburg Noord een bezoek aan 2 College 

Cobbenhagenmavo, 2 College Cobbenhagenlyceum en de 

Praktijkschool.  

In de weken voorafgaand aan dit bezoek kregen de ouders in 

de Ouderkamer informatie over de structuur van het 

Voortgezet Onderwijs door Dhr. Niek de Cock, teamleider 

Cobbenhagenmavo.  

De ouders werden ontvangen met koffie en thee en na een 

welkomstwoord door Dhr. Ronald Verschuren, directeur van 2 College Cobbenhagen 

werden de ouders in 3 groepen verdeeld en rondgeleid. 

De rondleiding door 2 College Cobbenhagenmavo werd verzorgd door Joyce Wolfs. Zij is 

in dienst bij 2 College Cobbenhagenmavo als pedagogisch school -buurtmedewerker en 

zij zal ook maandelijks een bezoek brengen aan de 

ouderkamers om ouders informatie te geven over het 

Voortgezet Onderwijs en vragen hierover te beantwoorden.  

De rondleiding door 2 College Cobbenhagenlyceum werd 

verzorgd door directeur Ronald Verschuren. Op de 

Praktijkschool werden de ouders ontvangen door directeur 

Dhr. Harry Backx.  

We kunnen terugkijken op een geslaagde ochtend. 
 
 


